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Dr. J. S. VAN VEEN. 

Ter vergadering der Classis van Nymegen verscheen in 

September 1610 de 25-jarige zoon van den Oosterlandschen 

predikant Daniel Slaet (Slatius), met name Henricus, met 
het verzoek hem eene standplaats in de classis aan te 

wijzen. Daar zijne testimonia niets te wenschen overlieten 
en de Classis "goede gaven aen hem spoerde", werd hij ' 
als iid aangenomen en ontving de belofte, dart zijn wensch 

. zoo spoedig mogelijk zoude worden vervuld. Weldra deed 
zich daartoe eene gelegenheid voor en wel door het ver- 
trek van Ds. Conradus Heakerus van Herveld naar Slijk- 
Ewyk en Oosterhout, ten gevolge waarvan wij hem in het 
laatst van 1610 1) .als predikant van Herveld vinden. Dit 
was de aanvang der loopbaan van dezen man, die zich 
eene zoo treurige vermaardheid zoude verwerven. 

Aanvankelijk ging, naar het schijnt, alles goed, maar in 
de vergadering van September 1611 werd medegedeeld, 
dat Slatius van Socinianisme werd beschaldigd. Men besloot 
den Arnhemscben predikant Fontanus te verzoeken mede- 

deeling te doen van hetgeen hem dienaangaande bekend was, 

1) Dus niet 1606, zooals "Bijlaga U" van het "Kerkelijk Handboek" 
voor 1903 en - waarschijnlijk op gezag daarvan - het "Nieu:o Biogra- 

. phisch Woordenboek" hebben. 
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en tevens de Deputati Classis, wien twee leden der classis, 
en een of twee uit de Tielsch-Bommelsche classis zouden 
worden toegevoegd, te macbtigen om met den beschuldigde 
te spreken. 

Op 30. September kwamen de Gedeputeerden der Classis 

bijeen om het verslag aan te hooren. Slatius woonde deze 

vergadering bij. , 
De Acta bevatten hierover het volgende: 

,Ziin gelesen twee missiven van den Edelen Hove geschreven 
aen den Classem aengaende die sake Slatii ende hebben wider 

rapport gedaen D. Livins ende D. ?9Pigeline van haer monde- 

linge wederfharen van den Edlen Hove voors., nnt welcken 
alle noch meer blickede die nootwendigheidt van die voorgenomen 
handelinge; benevens nat die voorgaende resolutie des Classis. 
Beschlooten is met ernst ende oorder in goeder constientie te e 
handelen ende die behoorlicke auctoriteet des Classis door alle 
wettelicke middelen te mannteniren. 

Dieselve missiven, mitzgaders die voors. acten des Classis 
ende andere redenen, daertoe dienende; ziin ook Slatio voor. 

gehouden, die daeruut die vorgenommene handelonge gebillicht 
heeft, seggende onder ander redenen tot dien einde van die voor8. 
Classe gebleven te ziin, ombdat in eene besondere vergaederinge 
zyne saken witloopigh mochte gedebattiert worden 'tot meerder 
blick van sin onschnldt. 

Is Slatio voorgedragen den onlnst, dat verscheiden hnislieden 
tot Heerfeldt tegen sine persoon veroorsaket - so men meint - 
uut sine predicatien ende veranderinge van het formnlier ende 

bedieninge des H. Doops, waerop Slatius belooft heeft zyne 
predicatien te voegen nae het klein begrip van zyne toehoorders 
ende verclaert het ordinaris formulier van doopen, tevooren van 
hem verandert, nn een tidt lanck wederom gebruickt te hebben, 
volgents die vermaninge eeniger broederen; voormaels in 't par- 
ticulier aen hem gedaen ; belovende oock voortaen 'tselve t'achter. 

volgen ; waerby oock de broederen is aengedient tot beeter 
contentement van D. Coitsio ende D. Alardo de Vriess, dat den 
heer burchgrave, heer tot Loenen 1), verklaert den onlust tegen 
Slatium meet veroorsaekt te weesen by die huislieden unt 
seecker di?erent met den scholtns meer als nnt andere fouten, gelick 

1) Cornelis van Gent. 
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sulx well meer placht te geschieden, also die hnislieden meest 
haer o?.cieren volgen. 

Also oock eenige lieden van qualiteet sommige broederen 
deser vergaederinge hadden geklaget, dat Slatius een predicatie 
tot Bemmell gedaen hadde, die haer dochte seer ergerlick ende 
onstichtelick te wesen, onder anderen sich daeran atotende, dat 
Slatins soude gesegt hebben: ,,'t Is onmogelick, dat Godt die 
sondaers saligh make"; Slatius, hirvan vermaent ziinde, verclaert 

daerby gedaen te hebben het woordt ,onbekeerlike of die haer 
niet beteren" ; bekennende sonder die restrictie die voors. sproocke 
onlidelick te wesen. 

Insonderheidt zun tot beachwaeringe Slatii ingedient twee 

missiven, voormaels by hem geschreven aen eenen sinen bekenden 
vriendt tot Zyrickzee, genoempt Job Michielss, gelick het opachrift 
van den eenen medebrengt ende van den anderen selvest bekennet, 
den eersten gedatiert den 19. Martii 1608, den tweeden in Junio 

1608, beide den broederen behendicht door D. Fontanum -op 
versoeck des Classie, verataende, dat dieselve missiven tot naedeell 
des geheelen Classia hier ende daer verapreit worden, voor welcken 
dienat D. Fontanns van den broederen heertelick bedanckt wort. 

Die copien van die voors. brieven (de eene sinde geanthen - 
tisiert by eenen notaris, de ander van Slatio als oock die voox- 

gaende goet gekennet) voorgelesen ziinde, heeft die Vergaederinge 
dieselve van stuck tot stuck ernstlick ondersocht ende daerunt 
geschept groot misgenoegen, oordelende niet wonder te wesen, 
dat Slatius voor een Socinianus gehouden is van degeene, die 
de quaestien ende andtworden, by elcke missive gevoecht, ge- 
meint hebben Slatii te wesen. Doch Slatins, gehoort ziinde, heeft 
den broederen wat beeter contentement geeven. 

Aengaende de erste missive, gedatiert den 19. Martii 1608, 
heeft Slatius verclaert, dat die twee quaeatien, daronder gestelt 
in die copie, t'onrechte onder die copie van die missiven ge. 
schreven ziin; tot bewiss allegirende twee redenen: ten eersten 
ombdat die missive vermelt van eene quaestie in singnlari, ten 
tweeden ende dat van eene qnaestie, die niet veel te bedieden 

heeft, dar ter contrarie die bygevoegde qnaestien twee in 't 

getall ziin ende dartoe van seer grooten gewichte, als hande- 
lende van die rechtveerdichmakinge des menschen ende Christi 

genoechdoeninge voor de sonden. 
Gevraecht ziinde, wat questie dan by die voors. missiven van 

hem sy beantwordt, verklaerde hetaelve vergeeten te hebben, 
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also hy veele van sulx met dem voors. Job Michaelia pleech 
schriftelick te verhandelen ende nn door het overliden desselven 
niet weell khan vernehmen. 

Bekent darentuschen noch nae etlicke maenden die twee voors. 

question, by hem getranslatiert uut het Latin (niet weetende, 
dat dieselve Socini waeren, noch oock als ziin eigen gevoelen 
vervaetende), aen die voors. persoene gegeven te hebben neffens 
meer andere tot deerthien of vierthien toe, meest handelende 
van die erfsonde, praedestinatie cum annezis, alle hem behandiget " van Joanne Penins 1), student van Middelburgh, doch toebehoo- 
rende Petro Cunaeo, onlanx te voren van Franeker tot Leiden 

gekommen ziinde. 
Winders gevraecht, wat grote secreten hy versproecken, be- 

loovend.e die te ondecken den voors. Job Michielss, in het kleine 

getrouw bevonden ziinde, heeft geantwoordt sulx so genauw niet 
te weeten, doch darby doende met hooge woorden geen verder 
bedencken gehadt te hebben dan over het stuck van die prae- 
destinatie met den aencleef van dien. 

' 

Aengaende die tweede missiven bekennet Slatius die questie, 
darby gevoecht, doen ter tiit van hem geschreven te wesen, 
doch niet ziin gevoelen vervathende, maer gestelt by een ander 

student, tegenwoordiglick uutlendich wesende, ende by hem al- 
leine overgeschreven exercitii gratia. 

In welcken gefalle die broeders, niet seekers konnende ver- 

nhemen, houden die sake in suspensio tot naerder onderrichtinge, 
oordelende evenweell onbehoorlick te weesen, dat men sodanige 
schwere bedenckingen, by alsulcke persoonen voornemlick, tot 

groot pericul gae verweecken, ende derhalven Slatium darover 
ernstlick bestraefende. 

Is oock goetgefonden uut occasie van die voors. brieven ende . 
questien ende die geruchten, van Slatio gespreit, denselven af 
te voorderen (sonder praejudicie der Gedeputeerden des Synodi 
van Utrecht, by diewelcke ten versoecke van syne Maecenaten 
in 't gemein ende Slatii in 't besonder het ezamen Slatii ge- 
daen is in Novembri, anno 1609) verclaeringh van siin eegen 

. 
gevoelen van die principaelste stucken, die de Socinianen in die 
Gereformierde religie bestriden, waerinne Satins den broederen 

1 ) Rogier van Peene komt in 1597 als ouderling te Middelburg voor. 
Zie: J. Reitsma en S. D. van Veen, Acta der provincial, en particu- 
liere Synoden D1. V blz. 87. 
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gewilliglick mondelinck vooldaen heeft ende daerbeneff ens over- 

gelevert syne schriftelicke confessie, voor den broederen van 
Utrecht gedaen ter tiit van siin examen ; verclaerende darby te 

persisteren, ja oock in 't gemein met hooge woorden betnigende 
den Socinianen niet toe te stemmen in eenigh poinct, waerin sy 
van die wahre Gereformierde religie (well verstaende sonder argh 
of list van diegeene, die in dese Geunierde Provincien opentlick 
geoefent wort) verschillen, onbegrepen eenige geringe pointen 
of besondere consideratien van eenige plaetzen der H. Schriftue- 
ren, het fondament der ea?igheidt niet betreflende, waerin allen 
Chriatenen behoort vrieheidt gelaeten te worden; welcke goet- 
willige belidenisse van hem met ondertekeninge van dese acte 
wort bevestiget. 

H e I n r I c n B Slatins.. , 
Desen niettegenstaende hebben die broederen noch misgenoe- 

gen gehadt ende Slatinm ei-nstlick bestraeft omb die voors. mis- 
siven van wegen ziin verfrembt gemoet, daeruut blickende, ende 
alle injnriose, ergerlicke redenen, tot nadeell van eenige predi- 
canten streckende ; waervan Slatins genoechsame schuldtbeken- 
tenisse voor den broederen gedaen heeft, versoekende, dat men 

. sulcks omb sine jonckheidt (die oock siin onbedacht schriven 
van die questie hadde veroorsaeckt) ende eenige harde proce- 

' 

duren, tegen hem gehonden tot ziin 
groot nadeell, hem wilde te 

goede honden, met beloftenisse van sich voor taen also te dragen, 
dat alle vroeme ende de Classis by naemen darinnen sullen goet 
genoegen hebben; oock sonclerlinge belovende sich te sullen gaen 
versoenen tot Arnhem met D. Fontano, also die broederen ver- 
klaerden well te weeten, dat alle 'tgene Siin E. gedaen heeft 
in causa Slatii, uut goeder meininge tot stichtinge geschiet is son- 

. ' der eenigen vleeslicken particulieren haet tegen siin persone ; 
waerop die broederen Slatio belooft hebben syne saeken (behou- 
delike de stichtinge van Godes kercke) also te helpen dirigiren, 
dat hy sich van haere christelicke liefde ende discretie sall 
hebben te bedancken, te meer also die broeders goet getuige- 

' 

niese hebben van siin tegenwoordigh leeven ende wandell, ende 
van nieus overlesen syne attestatien. op diewelcke hy in den 
dienst van den classe bevestiget is gewest, als by naemen attes- 
tatie van die Academie 1) ende Kercke tot Leiden, 20. ordinantie 
van die bewindthebbere der Oostindiacher Compagnie, hem, Slatio, 

1) In het "Album Studiosorum'' komt zijn naam niet voor. 
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aengeschreven door een" besondere missive anngaende het be- 
forderen van sine promotie tot het minieterinm, 30. missive van 
die voors. bewindthebbere, versoekende ziin examen, 40. attes- 

tatie van die heeren Staten van Utrecht, 50. attestatie van die 

Gedeputeerde des Synodi Traiectensis, 60. attestatie van ziner 
dimissie ende vereeringe, ontfangen van sine Mecenaten tot een 
minnelick afscheidt. 

Dit allea praeparatorie gedaen ziinde ende by provisie, sullen 
D. Livius ende D. 4`'igelins met den ersten tot Arnhem die 
saeke in communication leggen met den Deputatis Synodi ende 
deanitivelic met dieselve darop resolvieren, welverstaende sonder 

praejudicie des Claasis, van welcker wegen dit also goedwilliglick 
sonder ymandts last by dese by dese Vergaederinge beschlooten 
wort, ombdat die geruchten van Slatio seer veere gestroiet ziin 
ende langer gedniret hebben als den broederen lief is, door foute 
van degeene, die, kennisse van die sake gehadt hebbende, den 
Classem niet tydelick nae behooren geinformiert hebben ende 

geensins by foute des Classis ; protestierende derhalven voor Godt 
ende den menschen, dat desen Classi groot ongelick gedaen wort 
van dengeenen, die omb die sake Slatii of om andere gepreten- 
dirde oorsaken dieselve beschuldigen of suspectiren van beschmeet 
te weesen met die grouwelen Socini, die deses Classis voor Gode . 

in conscientien verclaert so ernstlick ende yverigh te willen 
weeren als eenige anderen, doch met christelike yver, sonder te 
willen ymandt veroordelen op onseekeren suspitien; insonderheidt 

protestierende tegen degeene, die, sonder der Classen met goet 
bescheidt te wahrschodwen, door heimlike oorblasinghen het Edel 
Hoof gaen abnsieren ende tegen desen Classem ophetzen tot 

quetzinge van veele gemoeden ende goede kerkelike ordre in 
dese provincien, tegen diewelcke (tsy eene persone of meer) de 
Classis haere actie reseviert tot op den naestvolgenden Synodum." 

In de volgende vergadering, 20-22 April 1612, kwam 
de zaak opnieuw ter sprake. Wi) lezen dienaangaande: 

D. Gerardus Livius ende D. Joannes Wigelius hebben den 
Claesi ghedaen volcommen rapport van 'tgheene voorghenomen 
ziinde by den Eed. Hove, by haerlyden ten clienste des Classis 

afgedaen is ; relaterende, dat D. Fontanus ende D. Dammannus, 
gesien hebbende die acta Deputatorum Classis in causa Slatii, 
hebben dieselve ganselic geapprobeert, ooc belooft de gansche 
handelinghe den Eed. Hove in bester forme te recommanderen; 
ende is van den Classe ooverweegen de handelinghe Deputatorum 
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Classis in cansa Slatii, mitzgaeders de acta, hiervan geexhibeert 
ende oovergeleken, daerop Classis erkent, dat D. Deputati alle 

dingen door Godts ghenaede ende seegen seer stichtlick hebben 

afgchandelt, ende bedanct haer seer vlytelic voor de trouwe 

sorghe ende neersticheyt, so sylnyden hierin hebben aenghewendt. 
Vorder vermaent Classis D. Slatium hem in leer, kercken- 

ordre ende leven soo te draegen, dat hy mooghe stichten ende 
niemant ergernisse geven." 

Een paar maanden later bemoeide de Synode zich net 
' 

de zaak 1). Deze was van oordeel, dat Slatius zich niet 
voldoende had gezuiverd, en gelastte hem binnen den tijd . 

van eene maand over te leggen "acte van enicheyt ende 

suyverheyt in die leere van die kerckendienaers binnen 
Middelburch ende Sirckzee alsoock acte van reconciliatie 

' met dieselflde". De Classis van Nymegen werd geprezen 
om hare behandeling van de zaak, terwijl haar opgedragen 
werd bij de Zeeuwsche broeders aan te dringen op vol- 

ledige mededeeling van al hetgeen hun aangaande Slatius 

bekend was. 
Slatius heeft aan dit bevel der Synode geen gevolg ge- 

geven, maar zich met eene hem door de Nymeegsche Classis 
- na het voorgevallene wellicht min of meer onvoorzichtig - 

uitgereikte attestatie in 1613 te Bleiswijk doen beroepen. 
' 

In de acta der Geldersche Synode van 1618 lezen wij 2) 
naar aanleiding van eene vraag van den gedeputeerde der 
Zuid-Hollandsche Synode: 

"Alsoe dien Slatio, vertrocken siinde van hier nae Bleeswijck, 
aleer ende bevoerens hy die acten des Synodi voldaen hadde, 
attestatie by den Classe van Nymegen is gegeven, diewelcke hy 
misbruickt heeft ende noch misbruyckt tot schade der kercken, 
verclaeren die broederen des Classis van Nymegen hem tot dien ' 
einde die niet medegedeylt te hebben, oick niet meer van hem 

getuycht te hebben ala van dien tiidt, dat hy by hen was ge- 
weest. Edoch heeft die Vergaderonghe geoordelt hierin geheel 
onvoorsichtich gehandelt te ziin" 3). 

1) J. Reitsma en S. D. van Veen, Acta der provinciale enparticu liere 
synoden, Dl. IV, biz. 205. 

. Aldaar, biz. 225. ' 

3) Zie ook: aldaar, Dl. III, blz. 310. 
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Vraagt men na losing van het bovenstaande zich af, of 

zijne houding in Gelderland aanleiding geeft om de voor- 

stelling van dr. W. P. C. Knuttel in diens artikel in het 

"Nieuw Biographisch Woordenboek" 1) te wijzigen, dan 
moet het antwoord ontkennend luiden. Slatius heeft zich 
te allen tijde een karakterloos mensch betoond, die den 
moed zijner overtuiging volslagen miste. 

Arnhem. 

- -_...'--- - - , 

1) P. C. Molhuysen en P. J. Blok, Nieuso Nederdandseh Biogrulvjeisch 
. Tf,oordenboe7c, Leitlen 1911, D1. I, kol 


